






 (1857-19:05/) نّْرِْف لوُج
 َنْيَب ْعَمْجَت يلا ِهِصَصِق يف ٌةَحياو َةَرْهش َبَسَتْكا يِيْنَرَق ٌيئادر يسد

 َتْحَت ٍليم فل َنورشعا ِهِصَصِق نم .ةّيْلِعلا راكفألاو ٍتارَماُملا

 يلا «يضْألا ٍنِطاب ىلإ ٌةَلرو 1815 ماعلا يف اهَرََنيّلا ربل

 لأي نِْض اهرب نابل تكا ثماق يتلا 18 4 ماعلا يف اهّرَعت

 ْزَه (ةّيمّلاعلا صّصقلا»

 ويلا اهمدَقُن يلا موي َنينامَت يف ماعلا َلْوحا ُنَّصِ أ

 ْتَقال ْدَقَل . .1807 ماعلا يف اهم اهردْضَأ دق يعل

 ْتَمِجْرُتو هملاعلا ِءاجْزَأ ٍِلَتْخُم يف م ريت َّزَع احاجت اهرودُص ُدْنُم

 ٌلُكِب ُرِطاْحُي يذلا رياغُملا ٍناسْنإلا هَ اهل اديشن تاع 1 ىلإ
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 يف ٍرِماْعُملا ٍِناسْنِإلا م امم سيو « قَقّوُسُملا اهتارماغُمو ريشا اهئادخأب

 ٍليبَس يف َُتَرَماعُم َّنَأ اًعيِمَج ٌسِحُنو ةَعاس ٌةَعاس ِنَمَّزلا َّعَم هقابس

 لك ٌرَماخُم يه مولظَملاو ِيِعّضلا ٍنَع وعافد يفو هتاغ ىلإ وصولا

 يلا ٌةَرْبعُملا ٌةَعِ ةعيدبلا ولما ٌموِسرلا اًقيوْشَت باتكلا ٌديزيو ءاّنِم ٍدِحاو

 .اهّلُك باتكلا ٍتاحّفَص نير

 «ةّيوَلاعلا صّصِقْلا» ةّلِسْلِس
 ةئالّثلا ُناسرُفلا - رثكلا ُةريزَج ١-

 ليفزكشاب حبس -8 ةّيرسيوّسلا نشنيور ُةَرْسَأ -؟
 نامُيَلُس ِكِلَمْلا ٌزونُك -9 ةّيرشلا ةقيدحلا

 اَمْوَيَنينامت يف ماعلا َلْوَح ٠١- ٍضْرَألا ٍنِطاب ىلإ ٌةَلْخِر -4

 ديعلا ةكوُشْنَأ ١ نيتيدَم ُةَّصِق -

 فاصُقّصلاو ٌحيّرلا دوقفملا ٌملاعلا ١-



 قآ ظُمريِبلأ روكتلا :داكعإ

 نريق لوج : ةصِق نَع

 تانتب ةّبيتكم



 ام الإ هانيَش ُهْنَع ٌدَحَأ ْمّلْعَي ال ءاًضاغ اَلْجَر غوف سايليف ناك

 ْمَك .هتايَح يف ةطيستبلا ٍقئاقحلاو ٍتاداعلا ٍضْعَب ْنِم ٌفورْعَم َوُه
 د را 00 »ف رو ه1 ه عر
 ىلَع ٌموقَي الو عساو ِلِزْنَم يف ُشيعَي ايِرَن ّناكو ٌةَرْسَأ ُهَل ْنُكَي

 .ٌدِحاو ٌمداخ الإ ِهِتَمْذِخ

 يف رادج ىلَع َنَلَع ْدَقَو .هِتاداع ٍةَسَرامُم يف اَقيِقَد اَلُجَر ناك

 ُلَواَتي هنأ ٍلَوُدَجلا يفو .ٍتاداعلا َكْلَي ٍديعاوَمب اُلَوُدَج ِهِلِزْنَم
 .حابَص َّلُك 4,77 ٍةَعاَسلا مامت يف ٌصّمَحُملا ٌربُخلاو ياَّشلا



 َِكَسُملا ةقالجلا ِءامب مدا ِهيتأَي 4,70 ٍةَعاَسلا مام يفو

 ّلُك ْنِم ١١,7١ ٍةَعاَسلا مامت يفو ريت ال ٍةَدَّدَحُم ٍةَجَرَد ىلإ

 .«حالضإلا يدان» ىلإ اهِحَّتُم َتْيبلا ُكّرَْي مْوَي

 5,1١ ٍةَعاَسلا مامك يف مت .اَرْفَي يداّنلا يف ُهَراهَن يضْنُي

 ٍتباث ٍدّدَحُم ِتْقَو يف ِِنَْب ىلإ َكِلَذ َدْعَب ُدوعَيو هَقَرَولا ُبَعْلَي
 كوخ باخ ا ناوي. ةهفوغ ا رم ع

 الجَر َميِسّولا غوف سايليف نوربَتْعَي بعللا قافر .ِءاسَم لك ْنِم

 يف هبي امف ءِلاملا ًءارَو ىعْسَي ال هنأ َنوفرْعَيو .اًباَذَج اًنداه
 :ةيرزكلا تايقعلا ىلع هوت بعّتلا

 اًنورْعَم ناك ام ّلُك ّيِه ٍةَطيسَبلا ٍقئاقحلا ذم َةَلْمُج َّنأِلو
 4 ىهتمي وع 42 ل م + كلاب يبكي نأ ةاعرقألا ذأ ايداع اًناهر َدَي ام ّنإف هثْنَع



 ماع ْنِم (ربوتكأ) لوألا َنيِرْشَي ِرْهَش ْنِم يناقلا ٍمْريلا يف

 ناج ىعُدُي ٍّيسْنرَق ٌلُجَر غوف سايليف ٍةَمْدِحِب ّقَحَتلا 1
 َلُجَر َناكف ِوَّدِع فئاظَو يف وتزابشاب َبّلََت ْدَمَلو .وتزابشاب
 اًيطَ ايو ناك .كزيس يف اَناوّلْهَبو ءايْنَعُمو ءسيراب يف َىِفاطَم
 تاكو. لع امقبَأ اضّرلاو ٍباحَرَّتلاب ٌساَتلا ُةلَباقف «ماسقتبالا مئاد

 ٍلَمَع يف َبْعَرو ؛لاح ىلإ لاح ْنِم َلّقَّتلاو َلاحَرَتلا لم ْدَق

 َّبَر غوف سايليف ُهَل ادّبو .ئِداهلا َضْيَعلاو َرارفتْإلا ُهَل ُنّمَّوُي

 !هأطح خا َدقَأ ناك ام - ِةّياغلا ِهِذَه ٍلْثِم ٍقيقْحَتِل يلاثملا ٍلَمَعلا

 او او زابشاب ناج هيف ًآَدَب يدّلا مْويلا يفف

 لك هتداعَك «حالضإلا يدان ىلإ ِفْضنلاو َةَرْشَع ةّيداحلا يف غوف

 ٍرَْعَو وسواَسلا يف هقافر ىلإ مَن مك أَرْفَيَراهّتلا ىضئأ . 1

 َنوُئَّدَحَتَي ْمُهَدَجَوف ءاًضْيَأ ِهِتَداعك «ّقَرَولا ْمُهَعَم َبَعْليِل ّقئ

 ذو ءارتلجُنِإ ٍفِرْضَم يف ْتََكَو ٍةَمْحَض ِةَقِرَس ْنَع ٍلاعِفْاب

 ٌةااكم ْتَدِصْرَو .هل انيق اًمْضَو اوطْعأو «ِّصّللا َنوريثك هاش

 َنودَّصَرَتَي يِرَحَّملا ُلاجِر َلِسْرَأو ِهْلَع ضْبَقلا يف ٌدِعاسُي ْنَمِل
 .ِدكَبلا ٍةَرَداْعُم ْنِم ِهِعْنَمِل جناوَملاو ٍتاراطقلا ِتاَّطَحَم

 يلا نكامألا نَع ءْمِهبِحَل ءانْنَأ يف َنوُئَّدَحَتَي َنوبِعاللا عار

 ُعيطَمْسَي يتلا ٍةَعْرْسلا ٍنَعو هِفِرْضَملا ضل اهيف َن َىَبتْخَي ْنَأ ٌنِكْمُي

 .ةطْرّشلا ةدَراَطُم ْنِم ًةاجّنلاو ِدَلَبلا ٌةَرَداْعُم اهب



 يِدخَي نأ ُديِرُي ْنَمِل َمَلاعلا ٌعَسْوَأ ام» :ْمُهُّدَحَأ لاق

 اًنارغلِت آلا انَدْنِع َنِكل ْمَح١َ :اَقَلَعُم غوف سايليف لاق

 ىَّتَح ٍتافاسّملا ُبّرَقُت َيِهَو َةيِراخُب اًنُفْسو ةّيِديدَح اككسو
 «.اًمْجَح ٌلَءاضَت َمّلاعلا َّنأك َوُدْبَي

 مّلاعلا َلْوَح ِةَلْخِرب مايقلا ىلَع َنيرواق اَنُك اذإ) : د

 «. َصّلَعت دَق ماعلا نأ َكِلَذ يمي الف ِرُهْشَأ الث



 اَمْرَي َنوُنامَت يفي !رْهْشَأ ِةَئالَن ىلإ جاتخَت ال» :غوف لاق

 «!مّلاعلا َلْوَح َرودَتِل

 11 ليست اوي نونامكا :لاقو هكا ثول كيش

 ِتارَّثَع ْنِم ٌءْرَملا ُةُهِجاوُي ام َرَثْكَأ امو» :ٌتِلاث لاقو
 و

 (!ٍتاقوعَم

 نأ ملفأ !ال» :ُلوُقي َوُهَو غوف سايليف ِهْجَو ىلَع ٌرارإلا ادب
 َتيْنألو . َكِلَد ىلَع وينج فل َنيرْفِعي ْمُكِْحارأ .ةنكمُم ةَلْخّولا

 نامت يف ماعلا َلْوَح ٌرودآس اةَلْيَللا يتلخر أَدْبَأ ءياوْعَد ْمُكَل

 (!اًمْوَي

 َتَْنَأ َّكََص ال» :ِرَحآلا دقي لحاؤلا ءدولوقُي ةُقافر َعَرْسَأ
 سب

 لّشَفلا ٌنوكيس» هاهَلْيَبلا ِهِذَم َكَِلْخِر 55 َءْدَب ٌعيطَتْسَت ال» (!ُحَرْمَت

 «!َكَقيلَح

 ٌمَرَتْخُملا ٌضْخَّشلا .ةَلْخّرلاب عام :ئداه ٍتْوَصِب غوف َّذَر
 «؟َناهّرلا َنوُلَبْقَنَأ .اًظهاب ناهّرلا ُنوكَي َنيح حا َحَرْمَي ال

 ْنِم يناثلا ئاعبزألا مْوَيلا» :غوف لاقف ءَناهّرلا ُقافّرلا َلبَق

 يف انُه ْمُكَعَم ٌنوكأو ْمُكَيَلِإ ةوعأس .(ربوتْكأ) لّوألا َنيِرْشَت
 ِتْبَّصلا دي ِءاسق ْنِم ِعْبُد اّلِإ ٍةَعِياَتلا يف «حالضإلا يدان

 «نآلاو .(رّبْمَسي يد) لوألا َنوناك ٍرْهَش ْنِم َنيِرْشِعلاو يداحلا

 «! كنون «يتداس اي
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 ْرّهَج» :ُهَل َلاقو ةَمِداخ ىعدَتْساف ِهِتْيَب ىلإ غوف سايليف داع هو

 رّقود ىلإ ٍنارِفاسُم انّنإَف ءوتزابشاب اي ةَريْغَص ِرَّمَس ةبيقَح يل
 '.مّلاعلا َلْوَح ٍةَلْخِرب ٌموقنَس .ّقئاقد ٍرْشَع َدْعَب

 ُتْبَلَط !يظح اي !مّلاعلا َلْوَح» :لوهُذ يف وتزابشساب َمَتْمَت

 «!ةينونُجلا ٍتالْخّرلاب مَرْفُم ٍلَمَع َّبَر ىلَع ُتْقَوف «ًةنواه ًةايع



 ٌلَمَح ْدَقو .ِرَفّسلِل ٍنْيَرِهاج ِةَِماَلا ٍةَعاّسلا يف ٍنالُجَّرلا ناك

 امك .هتاراطقو مّلاعلا ٍرِخاوَب ٍتالخر ٍديعاوَمب اَلَوُدَج ُهَعَم غوف

 لاقو هَّيِْقَتلا ٍقارؤألا َنِم َةَمْحَض َةَمْرِر ةّبيقَحلا يف ّسد ُهَّنِ

 :وتزابشسابل

 « .هْيتُج فل َنيِرْشِع اهبف َّنإف «قييقحلا ِهِذَع ىلَع ظفاح١
 ٌهَءاقِدضَأ راطقلا ةَطَحَم يف ىأرو .سيرابإ نْيَدَعْفَم غوف رجح

 :ْمُهَل لاقف .وِرَفَس ْنِم اودّقَأَيِلُهَتوِرِظَتْنَي حالضإلا يدان ْنِم

 .يتدْؤَع َدْنِع يِرَفَس زوج يف اوقّقَدُت ْنَأ ْمُكَل هداَسلا اهُّيأ»

 ْمُكَل ُتِيدتَس .اهي ُتْرَرَم ْدَق ُنوكَأَس يلا ِنادّلُبلا ماتحأ َنْوَرَتَس



 ْنِم عْبُر الإ ِةَعِساَتلا يف ْمُكاَقْلَأس .ملاعلا َلْؤَح ٌتْرُد ين ُماتخألا

 «.(رّبْمَسيِد) لوألا ٌنوناك ْنِم َنيرْشِعلاو يداحلا هِتّْبّسلا ٍءاسَم

 ييزاجلا ِِدَعْفَم يف غوف سايليف َسلَجف ءراطقلا ٌةلْخِر ْتْأَدَب
 َقّدَحُي ةبيقحلا َنَضَتْحا ٍدَو ءوتزابساب حار امَتْيَب ءائياص

 .ميشُهلا يف ٍراَنلا ٌراشِتْلا غوف سايليف ناهر ٌرابْخَأ ْتَرَشَتْنِ

 .ساّنلا ٌتيدَح ٌراصو هدئارَجلا ٍتاحَّمَص ُهُنَروص ْتَرَّدَصَ
 .ٌسووُْهَم ُهَّنأ َّنورَكآ ىأّرو ٌرماخُم ُلُجَر ُهّنأ ْمُهْضْعَب ىَآَر يبا م76 هع مب هر

 ابكر َكانهو .ايلاطيإ ىلإ سيراب ْنِم وتزابشابو غوف ٌرئاس

 يِطاَشلا ىلَع يابموب ىلإ امُهّلِقُت يتلا ءايلوْْنَم ةّيِراحُبلا َةئيفّسلا

 ُهَعَم اًلياح َيِطاَّشلا ىلإ وتزابْساب لَ ٍسيوُسلا ةئيدم يف
 ُبِقاري ةتيغّسلا نم اًيرَق فتي ناك ْلُجَد ُهآَر .ِرَفَس ٌراوَج
 :ُهَل لاق .َنيِرِفاسُملا

 0؟ئدّيش اي هاّنْوَع ديِرَتأ»

 ٌفِرْعَت لَه ٌناوَجلا اذه َمِيْحَأ ْنَأ ٌديرأ» :وتزابساب باجأ
 «؟لصُْفلا بكَ ىلإ قرط
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 ّمُك كَروصلا َلَمَأَتَو ءزاوججبلا يف ٍةّصِحاف ِنْيَعب ُلُجّرلا رن

 ِهِسْفَب لني ْنَأ ِزاوَجلا بحاص ىلَع .َكّراوَج َسْيَل اذَه» :لاق

 «.لّصْنُقلا بتكَم ىلإ َبَعْذَيو يِطاّشلا ىلإ

 ىلإ َعّرْسأ ّمَك (.َكِلَذ ْنَع يدّيَس ىضْرَي ْنَل» :وتزابشاب لاق

 :لاقو ءلْصْنُقلا ٍبَتْكَم ىلإ َعَرْسَأ ْدَقَف ٌبيرَعلا ُلُجَرلا اَمَأ
 ٍلاجر ْنِم ٌرَحَت لَجَر انأ .سكِف يمّسا «لصنقلا يدّيَس» 3 هد فرو 2 سي 5 و كر

 ٍفِرْضَم ٍقراس ْنَع ِْحَبلِل انُه ىلإ ُتْلِسْرَأ «دزاي دئالثوكس
 نم ةفتمإ .ّنآلا َسْيَشلا َلَصَو ّصّللا نأ ٌّقئاَو انأو..اًرِيلِجُنِ
 «!هْيَلَع ضْبَقلاِب ِرْمَأ ىلَع لّصخأ ْنَأ ىلإ ٍرّمَّسلا

 ٌراوَج ماد ام ِرَمَّسلا َّنِم ُهَعْنَم ْعيِطَتْسَأ ال» :ٌلُصْنُقلا باج

 «.اينوناق ِهِرْفَس

 حارف هوِرَفَس ٌراوج َمِتْخَيِل غوف سايليف لَم ِءاننَألا ِهِذَه يف

 ٍلُجّرلا ىلع َمََو هنآ اما يَرَحّنلا ُلُجَر لاك .هيف ُقّدَحُي سكي
 ىلإ ٌةَيِقْرَب َلِسْرُي نأ َدْب ال !ِهْيَْيَع ْنَع ُبيِغَ ُهَعَدَي نلف !ٍبولُطَملا

 .يابطوب ىلإ ِئيفَسلا عالفإ لَكَ
 :ُةيِلاَتلا هيِْرَبلا دزاي دئالثوكس ىلإ ْتَلَصَو ءاسّملا َكِلَذ يف



 :نَدْنَل هدؤاي دئالئوكس ىلإ ٌسْيَوُسلا

 .غوف سايليف ىعْدُيو ٍفِرْضَملا َّصِل ُتْدَجَو
 .ِْيَلَع ضَِقلاِب يابموب ىلإ اًرْمأ اولسْأ

 سك يّرَحّتلا ُلُجَر

 لُجّرلا نَع ٍتاياكحب ٍدئارَجلا ٌتاحَّفَص ْثآَكَتْما ام َناعْرُس

 َنوَقّقَدُي حالضإلا يدان ٌءاضْعَأ حارو .غوف سايليف «ضياغلا

 ٌّصِل ٍفاصْوَأ َنْيبو اهني ِهَبَّنلا وجو َّنَأ اوأَرو .هتّروص يف
 ةليح َرْيَغ ءاَّذِإ هْنُكَ ْمَل ملاعلا لو لخلاف !ٌةَديكأ ٍفراصَملا

 ْنِم ْمِهِرَظَن يف غوف َلَّوَحَتو .هل ةطزُلا ةقحالم نم صْنخَل
 ع رات ص يلإ لعب



 مّقَرَولا علي يف سايليف ناك ايلوْعْتَم ةرشابلا نم ىلَع

 َحِرَق دقو ءاَضِنَأ َ َنيرِفاسُملا ِنْيب ْنِم سْكف يَرَحّتلا ُلُجَر ًناكو
 ْنَعو ّيِرَّنلا ديس ْنَع ُهنَدَحُي حارو ٌةيناث سْكُي ءاقلي وتزابساب

 .مّلاعلا َلْوَح هيلْخر

 ُسِ وُ غوف َّنأ سك عانق يف رابْخألا هِذَه ثداز دقو
 ىلَع ُهَل ٌرْطْحَي ْنُكَي ْمَلف بْلَقلا ُبّيَطلا وتزابشساب ام .ٍفِراصَملا

 .ُهَدْيَس ُدِراطُي يرحل ٌلْجَو َّنَأ لاب

 اهيف ِناِرِظَتْنَي تاعاس ثالث امُهَمامَأ ّناكو ءيابثوب الَصَو
 متتغاف .اًنُكْلَك ىلإ ةكيوط ٍةَلْخر يف امُهْلقني يذلا قاطقلا

 هاَدَبَْم َّلَحَد ْنَأ َفَداَصَو دبل ماعم َ

 .لوبشلا لك ذواتنب 0 ةودجاه والك اك عج كا
 َلُضَو امَدْنِعو .راؤِفلا ّنِم َنّكَمَتو ِةَلاسَبِب وتزابْساب ُْهكئاقف
 0 تدع ام عوف يأ رطل ةطخت



 يف ءامهثيداحأ ىلإ ٌتِصْنْيو امُهبقارُي ُلاَزَي ال سْكِف َناكو
 .خيفا ىلع يدنقلاب رئآلا واوا

 ٍنْجّسلا يف وتزابشاب جز ىلَع ُتْرقْوَلا : ِهِسْفَل يف سُكِف لاق

 يقالطإ ٌراظِتلا غوف ىَلَع ُنوكيَس « ءديَملا يف ٍبْعَش نان امي
 رْمألا ُتْيََلَت ْدَق يانثألا ِوْذَه يف ءانأ نوكأ دةيزاخت حارس

 «.هيَلَع ضل
 َرْمَأ ريدي نأ ِْيَلَع ناك ْدَقَف .سْف ُهْنَع فّلَحَتو اطقتلا َقَلطْنِ

 .وتزابساب ٍلاقَتْغا

 َبِلْطو 0 .ٍدنهلا َرْبَع هِقيرَط يف ٌراطِقلا ىضَم
 .ةوكرتي نأ كنتع ام هتك نيقلا ةييفاعتلا خب

 ٌيِديِدَح طخ م ام !يدِّيَس اي عنا :وتزابشاب حاص

 «!انمامأ



 ءوم
 نع اليم َنيسْمَح ٌُدُعْبت ةطفت َدْنِع ٌيديدحلا خلا ّمَل هنا

 ْمُهَروم اورب نأ َنيرفاسُملا ىلع اكو !ةَيلاَثْلا ةطخملا

 0 5 ةهزتخ وتذانشاب ردك. :ةقاسعلا كلَخ لوط

 ْدَقَل١ :ٍلاعفْلاب َفَتَمو هس ِءابْنَأب داع ام َناعْرُسو .ٍةَرِواجُم

 «!ةيلاثلا َةَطَحَملا ىلإ انّدَحأَيسو ءاليف ُكِلْمَي اَلُجَر ٌتْدَجَو

 ىلإ امهقيرط يف ليفلا ِرْهَظ رْهظ ىلَع ِنالَيامَتَي اناك ام َناعْرُس

 .ديعَب ْنِم امهيتأت ٌةَبيرغ "7 اعِيَس ءنيح َدْعَبو .اًُكْلَك

 أو ليف ليفلا ٌبِحاَص َتئْؤَأَف

 ؟ قرط ٌعاَطَق ْمُهَّأ» :وتزابشاب ّلاق

 ٍراجشَألا نيب هي اواو ح جيِجَض نود ٌرَمَملا ِنَع 2 اودَحَتْبِ

 راو فيوشو كوالا .ديعت نم نوبقارُي

 مخ هير: كام دق دنهل ءارقأ نوايعأ نإ .ليوعلاو

 يقام اهنا َناَكْوقْتعَؤَر اهب ُدَحْيو نر ثلخ إ

 .ٍلاجّرلا َنِم ٍدَدَع ٍةَسارِح

 «؟اهي ٌلُحَيَس اذام» :غوف لَا

 اهِجْوَر ٍدَسَج َعَم ٌهَّيَح ُقَرْحُت» :ليفلا ٌبِحاص َسَمَه
 «.ىفَوتُملا

 «!ْنُهْمَبتْلَم !اهّدقْنُت ْنَ انْيَلَع !اَدَبَأ» :غوف ّلاق

 8 ا
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 وت مث مُر ثحتال ٍةقاست نو اجلا بكَ اوعبت
 ب بيرق راج َنْيَب اوأبتحاف لكيم َبْرُق ُبِكْؤَملا
 ريمألا َدَسَج َنوُعَضَيو بَطَحلا َنِم ةَيلاع َةَمْوَك َنوُدِعُي َلاَجَّرلا

 ىلإ ريمألا ةَجْوَر ٌسّرَحلا لحد ٍلَْلا طوب َدْنِحو .اهتَْ مدع نو



 0 اهب ُذِقَُي طخ يف لَا نار ركن لكلاب 3

 و اهَقلَسك ءبطحلا ٍةَمْرَك ىلإ ِرْجَفلا عولط ليث ٌللَسَتو
 ثّديِتقا ِءامَّسلا يف ِسْمّشلا ةقفأ ترقق يبو .عوذجلا َّنْيَ

 ُسَرَحلا اهَرَبْجَأ .راَنلا ىلإ ءاَعلَم اهْيلَع َيِوْعَأ ذَمو ٌةليمجلا ادوأ

 ْتعفتراو .ِتّيَملا اهِجْوَر ٍبِناج ىلإ ِّدَمَّتلا ىلَع َكِلذ َدْعَ
 ِتلِعْشَأ ا ُحرَق الَعو عينارّتلاب روضُحلا ٌتاوْصَأ

 .ءاضقلا ّقُشَي ُناخّدلا َدَعاصَتو ِبَهَّللا ٌةَسْلَأ ْتَحََتْزاف نال

 ٍراَّثلا َوْحَت َمِفَدْنَي ْنَأ ُكِشوُي ّناكو كتيَكِس غوف سايأيف ٌلَْسِإ
 اًمِقاو ءِناَخَّدلاو ٍراَّلا ِبْلَق ْنِم وتزابشاب َبَصَتْلا ةَأْجَف نِكك

 ذكو ءاضذآ ةزانجلا لقآو سّوخلا سكزإ لا

 هاايغ ةيمآلا كيا :حيصُي ْمُهْنِم ٌدِحاو َعِمّسو .َُلَهلا ُمُهَكَّلَعَت
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 َعَكَدْلاو ءبَمّللا َِِسْلأ ِنْيَب ْنِم اهَّدََكو ادوأب وتزابشاب َكَسْمَ

 ءاطِتْما يف غوف سايليف امُهَدَعاس ْدَقو .ِرَطَحل | ِنَع اتم اهب

 قدانَبلا ُتاقَلَط ثحارو .اًعيمَج اوقّلطْناو «ليفلا ٍرْهَظ

 !ةرجغأب اوتلذأو .بضاغلا ٍروهْمُجْلا ٍحابِص شو 0

 ْمُهْنَرَكَشَف «َنيدراطُملا ٌرطَح لاز دقو ءاهيذقنُم ٍةْثُم ىلإ ادوأ ْتَنَقَتْلِ

 .حَرَقلا عومُدب ٍناتكيمَجلا اهانْيَع ْتَقَرْوَرْغاَو

 ٌراطقلا اوبكرو قيال حملا ىلإ ِءاسَملا َكِلَذ يف اولَصَو

 ُمَلْعَي ًناكو ءادوأ رثأ يف كتي عوف حاد .اًنُكْلَك ىلإ ةِجّتُملا

 جوه ىلإ ُهَعَم اهَدْحأَي نأ َررَقف ذ .ٍدْنِهلا يف َةنِمآ ٌنوكت ْنَل اهّنأ

 ا راب
 وع ِ

 .ٌيِطْرش ْمُهَمَكوَأ اَنُحْلَك يف راطقلا اوكَرت امدْنِع ْنِكَل .اهتياعر
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 لَبْقَأ نلف ءادوأ ٍفاطتخاب ٌتْمِهّتا اذإ» :ِهِسْفَ يف غوف لاق

 رَمبَقلا ىقلآ َيِطْرّشلا َّنأ َئِجوُق ُهّنِكَل «.اهِفَنَح ىلإ اهتداعإب
 .ِدَبْعَملا يف بارطضالا ة راثإ | ِةَمْهُتِب وتزابشاب ىلَع

 .همداخ ىلإ ٍةَهَجَوُملا ةَمهّتلا ِنَع َةَمارَع ٍةَمَكْحَملا يف غوف َحَهَ

 َنيحو ِةَمَكْحَملِ فَلَا ِةَفُْغلا يف سْكف يّرَّلا ُلُجَر َناكو
 ىلَع ٍضبَقلابٌرمألاف .ُةثرئاث تراث وتزابساب حارس قالطإب ّمِلَع

 هِليحَر ٌةَقاعإ هناكمإب ّنوكي ْنَلو ءٌدْعَب َلَصَو دق ْنُكَي ْمَل غوف

 ىلإ ةزفاسثلا رخل يتلا ىلإ وأو ةثولحر عوف لَ

 0 .ٍليحّرلاي اهيف َمُهَت ناك يلا ِةَطْحّللا يف جنوك جوه
 بأ ْدَقَف .نْيَديعَس ِةَلْخَّرلا َتاقؤأ ادوأو غوف سايألبف
 يو
 يح 2و ةفططو هلثث هيف تتحأو ءاهركسو اهمْطَل

 عز



 ةهسضك يملا

 يس

 ٌةَّرَم سْكف ىلَع ُهنْيَع ْتَحَفَو امَّدْنِع وتزابشاب ُةَشْهَّدلا ٍتّباصأ
 يدان ُهَلَسْرَأ سوساج سْكَف نأ يف ُهُرواسُي ُكَّلا َآَدَب .ىرخأ
 .هكوكّشب غوف ْمِلُْ مل هك ءامُهبتاريِل حالضإلا

 اولَصَو َكِلَذ َعَمو ٌءاِجْوَه ٌفِصاوَع قيرّطلا يف ْمُهْيَلَع ْتَّبَ
 ٍةَهجّنُملاو «كيئزاكلا يتلا ٌمِهتيفَس عالفإ َلبَق جلوك جنوه
 ُتَحْبَي غوف َعَرْسأ .ةَعاس َةَرْشَع تيب ,نابايلا يف اماهوكوي ىلإ
 ادْنكوه ىلإ ٌلَحتْراو جْنوك جنوه َكَرَت هنأ َدَجَوف ادوأ مَع نا ِنَع

 .ًةَمئاد ٌةَماقِإ اهيف ميقُيِل

 «.ابوروأ ىلإ انَعَم يتأت ْنَأ ِتْيَلَع» :ادوأل غوف سايليف لاق

0 

0 

 ىقتلا ِنَأ هأجافو قَئيدَملا يف ُلّوَجَتَي حار ْدّقف وتزابشاب ام

 ءاضبأ ةابالا ىلإ فاش قنأأ» ةلاشخ :سك ةاوثت ىف

 (؟ يِدِّيَس

 ان



 ابَمَّذو «.َكانُه ىلإ ٌدِفاسُم انأ ْمَحَن١ :فرمتلا لخف تاجا

 َكاَنُمو .اماهوكوي ىلإ ةَرِفاسُملا ِةئيِفّسلا يف َنِكامَأ اجْحَيِل اَعَم

 .دَّدَحُملا ِتْقَولا َلْبَق ٌرِحْبّيس َةئيِفّسلا َّنَأ امِلَع

 تياذ انآ عؤقلا بيرل يدع طيس هوتلابقاب لاق
 «.همالغإل اًرْوَق

 لاعَت .ٌليوَط ّتْفَو انّمامأ» :ُتيِبَحلا يِّرَحَّتلا ُلُجَر لاق

 ) ياّشلا َّن نم اًناجْنِف ْبَرْشَت

 ُهَنَأ ءياَّشلا ٍةَدِئام ىلَع امُّهو ءوتزابساب سْكِف َرَبْخَأ اًريخأ

 .تراهلا فراصتلا ل رح ةذؤف» :3ل لافو كك لكَ
 َةدَّدَحُملا ةّرئاجلا َكَعَم ٌمَساقَئَأسو ِهْيَلَع ٍضْبَقلا يف ينذِعاس

 '.َكِيَدِ
0 



 نع كيك فرغت ال تلأ مقل زاثايل ىف لق.

 اًناجْنِف ْبَرْمَت اًبَع .ءاقدضأ ّلظت ْنَأ ُديِرأ لاح ّلُك ىلَع .َكِدّيَس
 «!ياّشلا َنِم َرَخآ

 امو .اًرّدَخُم هِناجْنِف يف َعَضَوو َنيمألا َمداخلا سْكِف ٌلَئاغ

 .ٍقيِمَع مْوَن يف وتزابشساب ٌقِرَغ ىَّتَح ٌتاظَحَل الإ ّيه



 كيتزاكلا ٌرِحْبتس» :هِفَت يف لوقت َوْهَو ِءودُهِي سْكف َلَسْنِ
 يقْلَأ اهَدْنِع ! ُلِصَي َرَظَينُملا َرمَألا َتْيَل !هِيِداخو غوف نود َّنآلا

 «!يبيصُت ْنِم ٌةّرئاجلا نوكتو غوف سايليف ىلَع َضْبَقلا

 ىلإ اعّرْأ ْدَْي ْمَل امَدْنِعو .وتزابشاب َةدْوَع ادوأو غوف َرَظَتْنإ
 سف ُّهْنَع اَلَدَب ادَجَو .اًضْيَأ كانه ها

 ىرخأ ٍةَئيِفَس ْنَع ُتَحْبَأس ءلاحلا ِهْذَه يف» :غوف لاق
 وعر
 «!انذخأت



 هدأ َدّهَعَت ٍةَريغَص ٍَئيفَس َناطْبُق غوف َدَجَو ام َناعْرُس
 ىلإ ةَرِحْبُم ةئيفَس َتَكْرَي ْنَأ َكانُم ْنِم ُنِكُْيو .ياهغلاش ىلإ
 «كيتتراكلا ِنَع َتْرَخَأت اًضْيَأ َتْنَأ» :سكفل غوف لاق .اماهوكوي

 («؟انَعَم ِءيِجَملا يف ُبَعْرَتَأ

 ىلَع اًرِداق ُلازَأ ال» :ِهِسْفَت يف لاقو .رورسب سُْكِف ّقَقاو

 «!ُهَدْحَو ُهَل َكِلَذ يف ُلْضَملاو ءفراصملا ٌّصِل ِةَبقارُم

 ْنِكلو «ةّئيدَملا ٍءاحْنَأ يف وتزابشاب ْنَع ُتَحْبَي ْنَم غوف ٌلَسْرَأ
 ءادوأو غوف ىلَع َناك .اًئْيَش سكي لقي ْمَلو .ُلواحُي ناك اَّئَبَع

 مداخلا ٍريَمِب الَحْرَي ْنَأ ءٍليحّرلل ٌةّرِهاج ٌةَيفَّسلا ِتَحبْضَأ امّدْنِع

 1 "اريك َكِلَد امُهئَرْحَأ ذَمو .نيمألا

 «ٌفِصاع ٌسْفَط ٍرْحَبلا يف يناثلا امِهِمْوَي يف امُهَهَجاو

 ٌبِرْضَت ثخارو ٌةكلئاه ٌجاوْمَأ ْتَعَمَتْرإ .ٌراصْعِإ َرْخَبلا َبّرَصضو
 ُحيَرلا ٍتآَدَه مث .اهُفّرَمُت ُداكتو ٍهاجَّنا ّلُك يف اهب ُليمَت «ةَئيفَّسلا

 َنولازي ال اوناكو انين اَنْقَو اوعّيَض .ٍنيَّصلا ئِطاش ْنِم اًيرَق

 ياهفناش ْمُهَل ثحال ْنِإ امو .ياهفناش ْنَع ٍليم َةَاِم َنيديعَب

 تيجان هجن ةيراح َئيفَس رخبلا ضْرَغ يف ْثَدَب ىف
 مكيف كلف انزع :ةرهَصلا فلا ناطق عاص

 «!اماهوكوي ىلإ ُةَهحّتملا
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 (!ٍتاراشإ اهل ٌلسْرَأ» :اًريآ غوف حاص
 ٌةَريغّصلا ٌةئيفّسلا اهْنِم ْتَبَرَتْقاَف ٌةَريِبكلا ٌةئيِفّسلا تطأ

 ةَئيفّسلا ٍنْتَم ىلإ سكفو ادوأو عوف َدِعَصو .اهِتاذاحُمب ْتَقَقَوَتو

 .َنيِعدَوم عاجّشلا ناطِقلل مهدي اوحّولو 5 ةّريبكلا

 «!انَعَم ناك وتزابساب َتَبَل» :ٍةَرْسَحِب ادوأ ثّلاق

 اًضْيأ ّرُه ناك وتزابشاب نأ ْمَلْعَي ْنُكَي ْمل ْمُهْنِم اًدَحأ ّنأ ىلَع
 ِرّدَحُملاِ ليلا هياسْخِإ َمْغُر ُهّنإف .نابايلا ىلإ ِهِقيرَط يف

 ةَمَرو احلا هلَمَحف يانيملا يصر ىلإ هيَ رج ل

 7 1 احْنإ ةظْحَل كيئزاكلا ٍبْلَق يف
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 قردتسا ثيَح (ةكيفلقل | يف ِهتَقْرُع) ِهِتَرْمَك يف ُةَراَحَبلا ُهَعَصَو

 يل مولا يف

 نإ .ٍديدَش ٍسْؤْبِي ّسَحَأو ُهَعَدَح سْكف نأ َرْدَأَف .ةئيفّسلا نْتَم

 ْنّكَمَتي ْمَل اذإ فلا نع لكتب لم ههيدير سم

 أ «ٍبيسانُملا بدا دع ىلإ لوصؤلا يَ
 را 52 نا وشم هب

 ِديَس ُهَطْلَغ ال ُهْتَطْلَع َكْلِتف «َناهٌرلا َرِيَك

 لت قي لمال هئيسو هعوكو ف لاقل لال

 ٍةدؤَعلا نم ُنَكَمُي الام اهي ُبِْكَي ٍةَميرَط يف ٌركَفُي ِت ٍتاقَّطلا يف
 :هيف ءاج اًفَصْلُم ىأَر مث . ندْنَل ىلإ

 ديكلا ضوعلا

 !َنوذِوْعَشُم !ٌتاناوَلْهَب !َنوجّرَهُم

 !ًءاسّملا اذه

 ىلإ لَو «!اناوَلْهَب ٌلَمْعَأس :بّلّطلا ٌةَياغ» :ِهِيْفَت 3 لاق

 راع عوتعلا
 «ٌيِرَق ٍلُجَر ىلإ ٍةَجاحب انَنِإ ْمَحَل١ :تاناوَلُهَبلا ٌسيئ در لاق

 ُدارفأو َكِرْهَظ ىلَع َيِتَلْسَت ْنَأ َكْيَلَع .ّيِرَشَبلا مَرَهلا ُليْخَي

 «.كِرَسَج قوق مهلا ةليكفكي نوموقي ب انيقاط

 اًناوَلْهَب َنوسْمَح َلَحَد .ِةئِلاَثلا ٍةَعاَسلا يف ُضْرَعلا دب

 .ٍلوُطلا عرق ىلع اً َنوِفْفَي حّرشتلا
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 َنوَّلَسَتَي اناوّلْهبلا حارو رْهَظ ىلَع وتزابشاب ىقّلتْسا
 ٍروِهْمُجلا ثافاتُه ْثّلاعَت .ضْعَب ّقْوَف ْمُهضْعَب وِدَسَج َقَْك
 ُمَرَهلا َّدَحَأ اَمَدْنِع اَبَحَص ةّيقيسوملا ِةَقزِفلا ُماَعْنَأ ْتَدَتْشاَو

 ىرَي ْنَأ ىلَع اًرداق ءورْهَظ ىلَع ٍقْلْسُم َوُهَو ءوتزابشاب ناك
 غوف ىأَر ٍتاروصُقَملا ىدخإ يف هَكانُّمو .حّرْشملا جلا
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 لاجّرلا ِمقَدَو (!يدّيَس١ :رماغ حرَقب :وتزاجتاب: :جاق
 ْمُهْضْعَب لاجلا ٌدقاَسكَو يشب ُمَرَهل راهُناف ُهَقْوَ َنيِلَعُملا

 ديس ىلإ اًيْعَص حّرْسَملا يف ُضُكْرَي وتزابشاب بهو .ٍضْحَب ّقْوَق
 ٌنوبِضاغلا ٌتاناَوَلْهَبلا دَراطو ءاجيِحَض ٌحّرْسَملا تس .ادوأو

 ْنِم ْأَّدَه ءهمداخ ىلَع ٌروثُعلا ُهَّرَس يذل غوف ّنِكلو ءوتزابشساب

 .ٍلاملا َنِم ٍةَئفْحِب َنيبِضاغلا َعْوَر
 ةيراخُبلا ٌةئيّسلا اوبكريِل ءانيملا يصر َرَْت ُهقَّلا هجن
 ْدَو .اكيرمأ ىلإ (يكيفيسابلا) ياهلا ًطيحُملا ُريعَتس يّ
 .نابايلا ىلإ | سكيو اذوأو وه َلَصَو فيك ةَمِداخ غوف َرَبْخَأ

 نقاعت ةقينقلا ذأ ّمَعَّرَو اهفاعأ تبع ردؤابشاب كو
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 همم
 اًْيَس ْرَكْذَي ْمَلو .اهْيَلَع َسْيَل ُهَدْيَس نأ َوُه كردي ْنَأ َلْبَق ٌةَرْكَبُم

 .يَرحّفلا ٍلُجَ ِنَع
 .وكْيْلارف ناس ىلإ اهِدِعْوَم يف ُةيِراحُبلا ةئيفَّسلا ٍتَرَحْبأ

 اذه ىلَع انبات اذإ ا!ِهيَلَع ٌنْسَت امي َسْأَب ال» :غوف سايأيف لاقو
 «!ٍبيانُملا ِتْفَّولا يف حالضإلا يدان يف ٌنوكت َفْوَسف ٍلاونِملا

 لاي الو ءادوأو ِهِديَس ىلإ داع ْدَقف ٍةداعَّسلاب وتزابْساب ٌسَحَأ
 اوصلَخَت ْمُهَنَأ ادب اًريخأو .ٍناهّرلا بْسَك ىلَع اًرداق خوف ُدّيّسلا

 لجو رثأب ةذيس ذي مل هنأ اًضيآ اديس ناو ..سكق م
 َْلَ َمّهَوَت ام يف اًئِطْخُم ّناك يَرَحّتلا َلُجَر نأ كش ال .يّرَحّتلا

 .ِدّيَس ِقالقإل عاد نم ْنُكَي



 ٍرْهَط ىلَع ُهَرَي َوُهَو هْيلِإ ثداع ْدَك وتزابشاب ٌةَقاْسَب تناك
 لاهثاف !سْكي يَرَحّنلا َلُجَر اياوَّزلا ىدخإ يف َحَمَل ةأْجَف .ةئيفّسلا
 :ريئّزلاك ٍتْوَصِب هَل لاقو .اًضأ ُهَعَقْوَأ ىّتَح اًمْكَلو اًبْرَض هْيَلَع

 ْعَطْقَأَسَم َكَتَلْعَ َرْرَكُتْنَأ َتْلَواح اذإ !ةَرَِقلا َكِيلَْم ُءارَج َكاذ»

 (!َكَقْنَع

 ٍةَلْحّرلا نم ِةيَقبتملا ٍةَدُملا َلاوَط ٍراظْنَألا ٍنَع سْكِف ىراوت
 كيرا هبال جارت َدَحَأ َدْعَبو .ةيرخَبلا

 يلا كزويويت ىلإ َنيهحت * قاطقلا اولا اهي ليلا يف

 َنِمزاطقلا ْمُهلَقْنيَس . دليم ةيامقو نيو ةاعيسو الآ دلك دي



 َناكو .ماَيأ ِةَْبَس لالخ ّيِسَلْطَأْلا طيحُملا ىلإ ئِداهلا ٍطيحُملا
 ءاَمْوَيَرَشَع ةيزامث ْمُهَمامأ ٌلازَي ال

 ٍراطقلا يف ىقتتلاو .اًنَسَح اَرْيَس ٌريست ّرومألا َّنأ غوف ىأَر

 ْمَلو شدني مك وتزابشاب ام .هرَسو َكِلَذ ُهََمْدَاَف سكي َدّيّسلا
 ودرع

 يكوّرلا لابج َرَبعف «ةعافدناو ُهَريدَع بلل يف ٌراطقلا َعَبات

 ةاجق .ىزبكلا لويشلا ةوزاتجي اوذغل 3 .ٌةَبِحاص اًراهْنَأو

 نم كيوتل نسبمارتتلاناعطق قتاق يح تاطقلا َتكَوَت

 هل رخال مش ادهن ناعطقلا تدب .ةيديدخلاةكشلا ٌطَخقَّوَف



 طبار اناث ِهتَداعَك ادّبف غوف امأ .ِريخَأَتلا ّنِم وتزابساب أَ

 ٍيودُهي قَرَولا ُبَعْلَي تاعاس َماقأ .ٌءْيَش ُهْعِزْعَرُي ال ٍشَأَجلا

 ُكَّرحَتي ٌراطقلا َعَرَش امَدْنِعو ِنَمَّزلا َعَم ٍقابس يف َسْيل َوُه امّنََك
 َناك ُهَنأِل ,وتزابشاب ٌرِواسُي ْقََقلا داع .ًطَقاسَتي ُجْلَدلا َدَحَأ ءاّريخأ

 .ُةلخولا ُلَشْفتو راطقلا عَ عِطقنيس ُجْلَّتلا فئاكت اذإ ُهّنأ ُملْعَ

 .ٌيئاجُف ٍلْكَّشِبو ديا ٌراطقلا فّقَوَت ءِثلاَثلا مْوَيلا يف

 .ّرمَألا ُعِلطَتْسَي وتزابساب بَعد

 ٌرْشِحلاف رتل ٌراتْجَت ْنَل ءال» :لوقَي ٍةراشإلا َلُجَر َعِيَس
 «اًراطقلا َلّمَحََي ْنَل ٌفيعَض
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 ُتابَقَلا ْمُهُفِقوُت َنيِذَّلا صاخشألا ّنِم ٍراطقلا ٌقئاس ْنُكَي ْمَل

 جلا يفتعف ةعؤق ىصقأبانقلطلا:اذإ 12[ نأ ٌديِرأ» :لاقف
 «!ُهَقْوَق ٌءيطَت انّنآاكو

 مامألا ىلإ هب اَعِفَدنُم ّقلَطْا مَ ىرّمْهَلا ٍراطِقلاِب ُقئاّسلا داع

 اذإف ءُضِقَي ٌراطِقلاو ُقَعْرَت ُتاكّرَحُملا ٍتَحار .ٍةَعِراسَتُم ِةّوْقب
 نك ادّبو !ًةئايف «َنونامَتف دَعاَسلا يف اليم وٌ ٌةَعْرُسلا
 ِرَصَبلا حْمَلَكو .ًةّكّسلا ٌُسُمْلَت ال ُداكت (َتالَجَعلا) تيلاودلا

 َهَمّصلا ٌةَريخآلا ٌةبَرَعلا ِتَّلَصَو ْنِإ ام ْنِكَل .ٌرشجلا ٌداطِقلا ٌراتجا
 رْهَلا ٌمضِح يف ىواهتو ٌرْسِجلا ىعادت ىتَح ِرْهَتلِل ىرخألا
 .بخاصلا

 73ه



 ٌقيرَف ْمُهَمَجاه ْدَقف دنا َةَرَم ٌرَطَحلا ْمُهَمَهاد ءيلاَثلا مْويلا يف

 .ْمِهِقِدانَب صاصرو ْمِهِتاحّيَصِب رجلا اوألّمف ٍرْمُخْلا ٍدونُهلا َنِم

 َقَلَسَتو ءانئاذاحُمي ب ْمِهِلويُخِب َنورْجَي ْمُهْنِم ةئاملا يلاوح ل

 ٍصاصَرِب ٍقِوانَبلا ِتاقّلَط ىلَع ُباَكَّرلا َّدّرو .ٌراطقلا م ْمُهْنِم ٌرَقَ

 .تاسّدكتلا

 ٌقئاّسلا ىمّرو ءةَرِطاقلا ىلإ ٍدونُهلا َنيبِراحُملا ٌميعَر َرَقَق

 ْنَأب ناطقتلا َفِقوُي ْنأ لواح مّن .امُهَيعَو ٍنْيَدِقاف اًضْرأ هَدِعاسُمو

 اك خم هالو قادأ
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 يف َتالوّدلا ُميعّزلا ٌرادأ ْدَقَف .ًةَعْرُس دادزا َكّرَحُملا ّنِكل

 !رياغُملا هاجّنإلا



 ٍفاقْيإ ْنِم َّدُب ال» :ِةيَرَعلا باب ٌوْخَن ُهِحّنَي َرْهَو .غوف حاص
 («!راطقلا

 «!ُةُقِقوُأ انأ !َتْنَأ َسْيَل !يدّيَس اي ءال» :وتزابساب لاق

 ّمُ لئلا دولا هاري ْنأ دود ٍةَبرعلا َنِي وتزابشاب َلَلَمَت
 راس ْنَع اهِلْضَق ىلَع لَِعف «ةّرطاقلا ىلإ ّلَصَو ْنَأ ىلإ َفَحَر
 ءاَدْيَوُر اَدْيَوُر أدهَت اهُتَعْرُس ْتّدَحأ يلا راطقلا ٍِتابَرَع

 ٌرمُحْلا ُدونُهلا ىأَر راطقلل ةَّطَحَم ْنِم ٌتابَرَعلا ِتَبَرَْقا امَّدْنِع

 .ٌرابذألا اوّلَوو اوفاخف ءاًدونُج ِةَّطَحَملا فيصَر ىلَع



 ِتعَبات ةُدِعاسُمو ُقئاَسلا اهيفو «ةَرطاقلا َّنأ ِةَطَحَملا يف َنّيب

 ٍنارِفاسُمو وتزابشاب ّناكو .ُتافاسمملا اهْنَعلتبا ِنَأ ىلإ اهَعافيُنا
 ا ٍِنارَتآ

 «!ًرْمُحلا دولا ُمُهَّدَحَآ ْدَقَل» :ٌلوقت َيِهَو ادوأ ْتَْكَب

 «.ِنْيَرَحآلا ٍنْيَرِفاسُملاَو َعاجّشلا انَلُجَو ُذِقْئَأس» :غوف اهل ّلاق

 محلا ِدونُهلا ِرثِإ يف دونجا َنِم ٌرََتو َوُه ىلا َمُ
 ةَطَحَم يف نورتي ٠ «سكؤو ادوأ ْمُهَْيَيو «َتورِفاسُملا ناك

 ةَدئاع َةَرِطاقلا اوأَر ّمُث قَراَفَص َتْوَص اوعِمَس َةَْجَف .راطقلا

 ةدعاسمو: وه ةاع يحن 0 .اًريثك َكِلَذ ْمُهَّرَسَ

 اداعو َكّرَحُملا الَّغَشف .ّرق ْدَق ٍدونُهلا ٌميِعَز ناك امهِيْغَو ىلإ
 و

 ىلإ ةتلخر ٌراطقلا فناتتم نآلاو ةطخفلا ىلإ ٍةَرِطاقلاب

 .مهتابرع ىلإ باكل ُدَْصَيامّدْنَب كزويوين

 َنيرِفاسُملاو غوف َدّيَّسلا َنوكُرتت ,أ) :ٌةلئاق ادوأ ْتَلَّسَوَت

 «!ْمُهوكُرْثت ال ْمٌكوجْرَأ ؟َنيِرَكآلا

 ادوأ ْتَضَقَر ؛.ِدَعلا ٍراَطَق يف انب َنوقَح ْاي) :ٌقئاَّسلا باجَأ

 يذلا سْكف اًضْيَأ اهَعَم َيِقبو .ةَطَحَملا يف ْتَرَظَتْلاَو «ٌليِحّرلا

 .ِهْيدَي ِنْيَب ْنِم ٍفِراصَملا صل َتِلْقُي ْنَأ ىشْخَي ناك
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 ىلَع ٌنْسَقلا ِتكَدْشَأ امدْنِعَو .ًةكراب ٌةآيوَط هليل َكْلَي ن تاك

 ِتاَقَّلَط َتْوَص ادوأ ْتَعِمَس ٍديلَجلاو جوللاب ٍةاَطَمُملا ضل

 ْمُه اذإف .َنوبرتفَي ٍلاجّرلا َنِم َةَعامَج ْثْأَر «نيح َدْعَبو .ةّيران

 ادوأ َدَعْسَأ ناك ام !َتوُفَطَتْحَملا ٌلاَجّرلاو ُدونجلاو غوف سايليف

 يلا ة ةمافشلا ةامخأ ثكعيش ةقؤوب !انينلإ ىقةانيكانو غوف ٍةَدْوَعِب

 :ةديبك عاج اهاقيدص اهيف ىدْبَأ

 ٌرَخَأَتم انأ» :لاقو .ْمُهَئود ٍراطقلا ُرَهَس اًريَك ُهَبَضْعَأ غوف ّنِكك

 ّيداحلا يف كزويوين يف نوكأ ْنَأ ّيَلَع .ًةعاس َنيِرْشِعو اَعَبْرَأ

 ىلإ ُرِحْبُت ةيراخُبلا ٌةئيفّسلاف .(رّبْمَسيِد) َلّوَألا ٌنوناك ْنِم َرَهَع

 «!ِءاسَملا َكِلَذ ْنِم ِةَعِساَتلا ٍةَعاّسلا يف لوبزقيل

 6 اكالزلا يحيد و ءاعيمج ْمُهليْخَت يلج ٍيِديلَج

 .ٍديلَجلا 2

 أ ُكِشْوُي اًراطِت اودَجَو ِنّدُملا ىدخإ يف
 ٌقئاّسلا حاص ءِتامِلَكب ٌقئاّسلا غوف َبطاخو .هوبِكَرَف ءكزويوين

 ٌراطِقلا حارو (!ةَعْرُس يملأب قلطنإ» :الئاق ِهِدِعاسُم ك اهَدْعَي

 كزويوين َلَصَو اًريخأ .اًيط ىرقلاو َنُّدُملاو َلوهّسلا يوُطَي

 ٍلَّوألا ٌنوناك ْنِم َرَّهَع ّيداحلا ِءاسّم ْنِم َةَرْشَع ةيِداحلا َدْيَعُب
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 هن
 ذك كاك ةراغتلا يتلا قيرخا# اولصو نقل :(يقشيف)

 !لوبزقيل ىلإ ْثَرَحَبَأ

 َدَجّوف ءانيملا يصر ىلإ َعَرْشأ .ةَميَهلا ُلَبقَي ال غوف نيكل

 «؟ةجَّنم َتْنَأ َنْيَأ ىلإ» :َناطْبَقلا َلَأَس
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 (ءاسْنَرَف يف ودزوب ىلإ» :ٌناطْبُقلا َباجأ

 «.لوبزقيل ىلإ يَتْذَحَأ اذإ َةَيِْجُم ٌةأقاكم كّئِفاكأ» :غوف لاق

 «.ودزوب ىلإ ْمُكُذُخآَف ءودزوب ىلإ ٌرِفاسُم انأ» :ُناطْبُقلا لاق

 نم َنورِحْبُي ءسْكي ْمُهَعَمو «ةاقيدّصو غوف ناك ٍةَعاس َدْعَب
 ّدَعَأو .اسْنَرق ىلإ ٌرَفّسلا غوف ةّيِذ يف ْنْكي ْمَلُهَنأ َرَْع .كزويوين
 ةيِرْجُم َعلابم ْمُهَل َمَقدو َاَحَبلا َعَم اري مّلكت .ةطخ َكِلَدِ
 «َناطْبُقلا رِجَتْحَي ْنآ اَلّوَأ ِهْيَلَع ناك .ُرياوُأ اع

 .ةَئيِفّسلا ةدايِق َوُه ىّلَوتو َرْمَق يف ُهَرَجَتْحاَف

 كاجْوَع ةقياع يع انآ ىلإ ةازث ام ىلع ةومألا تراس

 َنِم اًديِزَم ِكّرَحُملا ٍدِقْوَم ىلإ َمَقَدو .ٍةَعِرْشَألا ٍلاْنِإب غوف َرَمأف
 ٌةيتاعلا ٌجاوْمَألا ٍتحارو .ٍةيفّسلا ٍةَعْرُس ىلَع ٍِظافِحلل مْحَقلا
 نكي مل .ٌرهَمكُم متاق حلاك رج يف ةريغّصلا ٌةتيفَسلا ُبرْضَت
 ٌةَسْمَح اَلِإ نَدْنل يف بورَْملا ٍدِعْوَملا ِنَع غوف سايليف ُلِصْفَي
 ًءاجو . يول اا

 :ّلاق .ِةَنْيَس ِءابنَأ ةّئيفّسلا ٌسِدْنَهُم

 «!َةَعْرّشلا َىِطْبُن ْنَأ انَْلَع .دَفْنَي نأ كشري من ملا »ء

 و ّ (!ةَعْرَس ىضقأب للطن .َنآلا َِطْبُن ْنَل» :غوف َباَجأ

 اًباتْهُم ُناطْبْقلا ءاجف .ةدايقلا ٍةّصتِم ىلإ ِناطْبَقلاِب ىتؤُي نأ

 هديت يلا ٍةَكِيْلَسلا َنِم َصّلَخَت روت ُهنَكو
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 «!يسيِفَس َتْفَرَس ْدَقَل !ُناصْرُقلا اهُيأ» :اًجاتْهُم خاص

 «.َكِئيِفَس ءارِش يف ُبَعْرَأ ؟ُتْفَرَس» :غوف لاق

 «!اهعيبأ ْنَل» :اًلئاق ٌناطْبَقلا َرَجْمَر
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 «!اهَقرخأ ْنَأ ّيَلَع ءْنِكلا :ُةَمالَك غوف بات

 اهّنكَل !اهُقِرْحُت» :لاقو ِناطْبَقلا يف لوهذلاو ُعَّرَفلا بد

 «!رالود َفْلأ نيسْمََح يواسُت

 اكو «.رالود فلآ َنيّبِس كَل ْعَقْذَأ» :ٍءودُهِب غوف باجَأ

 يف َكَرَتْشاَو «ٌقئاوف .اهَضْفَر ناطْبقلا ٌميطَتْسَي ال َةَقْفَص َكْلت

 دقت امَدْنِعو .ىوُضُقلا ٍةَعْرُسلا يف ِئيّسلا ءاقبإل مئاقلا قابّسلا
 ُهومَعْطَأو ِهِعْرَت ىلَع نورِدقَي ام ّلُك َِيِفَّسلا ِنَع اوعّرت .ْمْحَلا

 اوناك (رّبْمَسيِد) ٍلّوألا َنوناك ْنِم َنيِرْشِعلا ٍءاسَم يفو .ٍراَنلِل

 .ادْكزيإ ّيِبونَج
 يي ساوإلا تم كعا 2 8 ةمملا ا 01

 َلِصَي نأ ِهْيَلَع ًةَعاس َنورْشِعو ٌعَبْرأ الإ غوف سايليفل َقْبَي ْمَل

 ْمُث ككزوك ءانيم يف اوَسَر .َناهّرلا بيكي نَدْنَل ىلإ اهلالخ
 نيلإر ةيفس اويكو كاتميرزمو ةنلتق ىلإ اًعيِرَش: اذاطق' اود

 .لوبرقيل



 يف َيِطاَّشلا َضْرَأ ُهاَمَدَق ْتّنِطَو َنيح ٍنامألاب غوف َّسَحَأ
 «ٍتاعاس تب يف نَدْنَل ّلِصَي ْنَأ هناكمإب ّنأ ُمّلَْي ناك .لوبزّيل
 .ٍتاعاس ُعْسِي ِهْيَدَل ُلاََي ال ّناكو

 ىلع طقنت ٍةليقك ديب خوف سايليف ٌسَحأ َقَظْحّللا َكْلَت يف

 َضئَقلا يقلأ ٍةَكِلَملا مشاب» :ُلوقَي سْكِف ُتْوَص عِسو .ِهفيك
 (! َكْيَلَع

 ةوكسنأ ٍةَطْرّشلا ٍلاج ْنِم اَدَدَع َنِكل هََصَْق وتزابش اب مَ
 .كِرامَجلا ةّرئاد يف قّصاخ نار يف غوف َعِضْوَو

 َموَّللا َّنَأ ىَأَر .اهّلُك ةياكحلا ادوأل ٌنيكْسِملا وتزابشاب ىكح

 ! سف رْمأب ُهَديَس َمَلْعَأ هن .َتَدَح ام ّلُك يف ِهْيَلَع ُعَقَي

 ْنُكَي ْمَل .ًةعِئاضلا َيِناوّلا ذَْي هِيئارْنِز يف غوف سايليف َسَلَج
 يفو .هترماخُم ْنِم ريخألا ميلا يف ُلَسفيس هنأ َقَدَصُي نأ ديرِْل

 ةئارّْرلا ُباب َحَتَمْلا َنيِئالّثلاو ِةَيلَثلا ةَقيقّدلاو يناثلا ٍةَعاَسلا

 .سككفو ادوأو وتزابشاب ُهْنِم َعَقَدْناو

 ضْبَقلا قل ْدَقَف !ٌِطْخُم ان ءِيدّيَس» :اًمِيْعَلَتُم سُكِف لاق

 «!يدّيَس اي ٌقيلَط َتْنَأ !ِماَيأ ثالث دْنم ّيِقيقَحلا ّضّللا ىلَع

 يف اَقّذَحُم ءسْكف َوْحَن ٍءودُهِب ىشَم .ءطبي غوف سايليف ضن
 .اًضزأ ُْيَحَرَط ةَفِطاَخ َةَفِيِنَع َةَمْكل ِهْيلِإ هّجَو مَ هيَ

 «!يدّيَس اي ٌدقَفَوُم ٌةَبْرَص١ :حّرقب وتزابشاب لاق 226 دو ع

 عك



 .ٍةَعْرُس ىصُقأب نَدْنَل ىلإ هب قلَطْنا ءاّصاخ اًراطق غوف َرَجَأَتْسإ
 ىلإ ٌريشُت ُةَعاَسلا ِتناك َدَطَحَملا ُلُخْدَي ٌراطقلا ناك َنيح ءْنِكَل
 يف رأت ُهَنِكَل ,مكاعلا لْؤح راد ْدَقف .ّقئاقد ٍرْشَع اّلِإ ٍةَعِساَتلا

 1 .ناهُرلا ريح ُلَقَل .قئاقد سمح ٍةَدْوَعلا

 مل .غوف ِتْيَي ىلإ ٍبْلَقلا يضيق َُتاَّذلا َنورِفاسُملا َهَجّن
 َرِسَح دق غوف نأ َنومَلْعَي اوناك .ًةليلَق ٌتامِلك الإ ْمُهْنَع رُدْضَي
 .هلام لك

 ع/



 ٍةَقُْغ ىلإ ِسْفَت ىلَع َمْوَّللا ْعَضَي ناك يذلا وتزابشاب َبَهَذ
 نع ىفنحت نأ ىلواح «ىنديس اي كوجزأ» اهل لاقو هادوأ

 «.اًحْضُن ينم ُلبَْي ال ُهّنإف .خوف يَا 500
 .اهِلَبفَتْسُمِب ِهِمامِتْما ِنَع ادوأ ىلإ غوف سايليف َتَّدَحَت
 2 هظرع 0

 (.اَنْقَو َتْبَسَك َتْنُكَل ينل ل ْوَل» :ُهَل ثّلاقف

 انأف .ينّييصُي ام يّمُهَي ال .ِتْوَجَن ِكّنأ ٌمهّملا» :غوف باجَأ

 (.َدَلَو الو يل َةَرْسأ ال ٌديحَو

 ُلُهْسَي ٌبِعاتَملاف .ٌفيْؤُم ٌءْيَك» :ثّلاقو ادوأ ْثَدَّنت

 (.اهيف َكُكِراشُي ْنَم ٌدِجَت ّنيح اهلامتحا

 :ِةَمْهَكِب لوقت ادوأ ْتَعَرْسَأ (.ٌحيحَص اذَه» :غوف لاق
 2 0 ع 3 5

 «!ىنْجَّورَت .ٌكَمومه َككراشأ ىنغَد ءاَذِإ»

 َمُك ".ساّنلا َدَعْسَأ ٌنوكأس» :لاقو ٍةَرِياغ ِةداعَسب غوف ّسَحَأ

 .جاوّزلا ٍتابيتْت َّدِعُي ْنأ ُهْنِي بلطو «وتزابشساب ىعْدَتْسا
0 

 «؟يدّيَس اي «ُجاوَّزلا نوكُي ىتم» :لاقو ءوتْزابساب دس

 «!َنْيثإلا ءاَدَغ١ :غوف تاجأف

 :اًثهال هَل لاقو ءاَضْكَر نيّدلا ِلُجَر ىلإ وتزابشاب ىرج
 سايأيف ديلا جاور َمسارَم نّيتثإلا دع مي ميقت نأ «َكَل لَهه
 (؟غوف
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 َسْيَلو ُنَحَألا اًدغ .َباَشلا اهُّيَأ ءال» :ٍنيّدلا ُلُجَر باجأ

 :ةبكلا 00 نينا

 مْوَيلا» :لاقو ءهِرْدَص ْنِم ُزْفْقَي داكَي هبْأَقِب وت سل

 ُرِفْقَي َوُهَو وتزابساب ىلإ ٍلوهُذ يفإ نيّدلا لج - «؟ٌتْبَّسلا

 ةَقْرَع يملا ٌمداخلا َلَحَد .قيرَّطلا يف ُضكْرَيو ِةفْرْعلا نم
 ميلاف «َنيِئِطْخُم اَنُك ءيدّيَس اي «غرشأ» :ُحيصَي َوْهَو اًدهال غوف

 (!َناهدلا بِيْكَتل قئاقد ُدْشَع َكَمامأ ُلازَي ال ءُتْبَسلا 2
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 ذّقَلف !إَطَخ يف َمَقَو َنوكَ ْنَأ ٌنِكْمُي ال .خوف ُةَرْيَحلا ِتكّلَمَت

 ِْيَلَع ناك ِتْقَولا ٌلاوَط اًقْرَش هِلاحِترا هنأ َكَرْدأ مث .مْوَي ّلُك بَسَح

 لكتؤا امّلُع ٌةَعاس ةتعاس َرّخَوم ْنأ هْيلَع ناك .ٌةقعاس طبي نأ

050 5 
 .ٍةعْرُس ىصُقأب ُلَمْعََرفمف !المياك امْوَي -ةعاس َنيِرْشِعواًعَبْرَأ

 َعَمَتا ربْمَسيِد ِرْهَش ْنِم َنيرْشِعلاو يداحلا ِتّْسلا ِءاسم يف
 لَك نمر سم ا نكي مك .حالضإلا يدان يف تاحطألا

 اع لاربا اهنَطَب ناك نإ َفَرَع ْوَأ ٍةكخّرلا ِنَع اَنْيَش َعِيَس
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 ٌداطِقلا َلَصَو .ُتْلُلاو ٌهئِماَتلا ّنآلا ُةَعاَسلا» :ْمْمّدَحَأ لاق

 «!َنآلا ٍءيِجَملا َنِم نكتب نك .ةليللا هذه لؤي زقيل ره ةيخألا

 لق لكو غوف سايليفف ةقومألا اولّجعَتَت ال» :ُرَخآ لاق

 «.اًدج

 َةَيِقّدلا ّذُعَي يناوّلا ب تدْفَع ديو .ةئيطب دمك ٌقئاقّدلا تَحاَر

 .ِهْيَعارْضِم ىلَع يداّلا ٌباب َحَتَمْلا ةريخألا ةظْحّللا يفو :ةويقلا

 «.ُةَداَسلا اهُيأ ءاذ انأ اه» :غوف سايليف لاق

 .رطاخملا عاوأ لك اًصئاخ اَمْوَي َنينامَت يف ماعلا َلْوَح ٌراد

 ىنتلا هنأ هلع َكِلَذ نم كو. َناهّرلا َحبَو .ِنَمَّزلا َعَم ُةَقابس َحبَر

 !مكاعلا يف ٍناسْنِإ َدَعْسَأ غوف سايليف ناك .ادوأ



 قير ىلإ للملا هله لالخ ْئِ ناب ةَْم ىعشت
 يف ُدغَب اميف هلو هدادغإو ٌيِمّلاعلا ٍبدَألا عئاورب ٌيِبرَعل ا

 عك نول لاا عساولا هباب ْنِم ةَدلاخلا صّصقلا ملاع

 ةعئاّذلا صّصقلا جاتن ْنَ ةلماش ًةحح ها 0

 اهُمدَُن يذلا ٍلْكَّشلا ؛علضت صصِلا ذأ د
 ٍركؤَب نم صن الآ ىلع انضر انّ ءَّضِيَأ رابكلل ٠ هيف

 ًاهكارأ امك ٍتاَيِصْخشلا ءانب ْنِمو لمعلا اهَِلَع موقَي يّ ةّركف

 .َنوُفْلَوُمل
 كِل ةيلضَلا ٍبكلاٍنيوانع ىلع ةظقاحملا ىلع انضِحو

 يف َةَبْغَر ءٍلْضَألا يف ْتَدَرَو امك ءنكامألاو مالغألا ءامشأ ىلع

 كيا يمول ماعلا لرجال يق وقت يمر

 يذلا ِفدَهْلل ةَمْدَحَو حي براتلا ثادخألاو ٌةيعامتجالا ٌعاضؤألاو

 انّ ىلَع .يّلاعلا بألا ىلإ ٍفْدعَتلِل ٍقيرّطلا ُديِهمَتَوُموَْلإ ىعشت



 ِبْلُصِبَةَ را

 ؛ كي 5 00 َكِلذو «ثادخألا ريس ىلع رْثوُت الو عوضْؤملا

 3م يملا هَ اوّناث ءامْسأب َيِبَرَعلا ئراقلا

 يف 0 يربك ٌةَديِدَش اهنأب اهل اهلك - هذه ٌزاتْمَتو

 هذه ُدَكْكَأو .ةَريثُملا تارّماغُملا ىلَع اهيلاغ
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 يضْرَت ةيحاَتلا هذه ْنِم َيِهَو ءِبابّشلا َروهمُج َيضرُت اًلْضَأ ثبتُك
 .لوهشملا ٍفاشتقاو قالطنإلل مُْحو مُهتدابمو عُهَرِعاشَم

 ا
 عافك ُرّوَصُتو ةّيناسْنإلا رعاشملا َقَدْصضَأ ٌلوانكت ةَرَماعُملا ٌبُح

 .تايحضتلاب أبْعَي ْنأ نود ايلا ِهِلُكُم قيقختل ناسْنإلا

 ا 3 0 ل

 ةييراتلاو م تاتفلخلا ُدّوَصُتو يحتل ِثادخَأ
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